
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0002236-30.2009.815.2001 — 8ª
Vara Cível da Capital.
RELATOR       :  João Batista Barbosa – juiz convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE      : Claro S/A – Sucessora da Empresa Brasileira de Telecomunicações -
Embatel.
ADVOGADO    : Cícero Pereira de Lacerda Neto – OAB/PB 15.401.
APELADO        : Efetiva Administradora de Condomínio Ltda.
ADVOGADO    : Claudecy Tavares Soares – OAB/PB 6.041.
RECORRENTE: Efetiva Administradora de Condomínio Ltda.
ADVOGADO    :  Claudecy Tavares Soares – OAB/PB 6.041.
RECORRIDO :  Claro S/A – Sucessora da Empresa Brasileira de Telecomunicações -
Embatel.
ADVOGADO    : Cícero Pereira de Lacerda Neto – OAB/PB 15.401.

AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE
TELEFONIA E  INTERNET.  ALTERAÇÃO  DO PLANO
SEM  AUTORIZAÇÃO.  COBRANÇA  DE  VALORES
EXORBITANTES.  IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.  CORTE  NO  FORNECIMENTO  DOS
SERVIÇOS. POSTERIOR LIBERAÇÃO DA COBRANÇA
À  SERASA.  MÁ  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  DANO
MORAL.  DEVER  DE  INDENIZAR.  MONTANTE
ARBITRADO EQUITATIVAMENTE. DESPROVIMENTO
DA APELAÇÃO  DO RECURSO ADESIVO.

–– O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar  provimento  à
Apelação Cível e ao Recurso Adesivo, nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO



Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos pela
Claro S/A e por Efetiva Administradora de Condomínios Ltda, respectivamente,
contra a sentença de fls. 207/2011, proferida pela Juíza a quo que, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c danos morais, julgou procedente o pedido para declarar que o
plano contratado é o VBL e condenar a promovida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor d R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Claro S/A apresentou apelação às fls. 230/241, suscitando a
inocorrência  de  ato  ilícito  e,  portanto,  inexistente  o  dever  de  indenizar.  Pleiteou,
alternativamente a redução do quantum indenizatório. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 289/293.

Recurso  adesivo  interposto  pela  autora,  no  qual  pleiteia  a
majoração da indenização por danos morais (fls. 284/288).

Contrarrazões  às  fls.  296/303,  pugnando pela  manutenção  do
decisum.

A Procuradoria  de Justiça,  no parecer  de fls.  310/312 opinou
pelo conhecimento e regular processamento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

Considerando  que  a  apelação  e  o  recurso  adesivo  têm como
fundamento, praticamente, as mesmas razões, convém analisá-los conjuntamente.

Do agravo retido

Apenso aos presentes autos encontra-se o agravo de instrumento
nº 200.2009.002236-5/001, interposto por Embratel (Claro S/A) que foi convertido em
agravo  retido  na  decisão  de  fls.  194/195.  Ocorre  que  não  houve  requerimento  do
agravante, em preliminar de apelação, para o conhecimento do referido recurso. 

Assim, não conheço do agravo retido. 

Do mérito

A promovente  afirma  que  formulou  contrato  de  prestação  de
serviço de telefonia fixa e acesso ilimitado à internet em julho de 2008. O contrato
ocorreu em relação ao Plano VBL, composto de vinte mil minutos de voz local e longa
distância com PABX em comodato pela tarifa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), além
de internet com porta IP (960 kbps) 24 meses, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais),
totalizando o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) de conta telefônica mensal.

Ocorre que sem consultar a promovente, a Embratel mudou o
plano de VBL para Plano VPE – VIP Especial, conforme documento de fl. 23, no valor
de R$ 109, 02 (cento e nove reais e dois centavos). Porém, no mês seguinte, a fatura
totalizou o valor de R$ 2.715,11 (dois mil, setecentos e quinze reais e onze centavos)
(fl.27).

Considerando  que  o  plano  contratado  não  foi  cumprido  pela



empresa promovida que, ao revés, passou a cobrar valores exorbitantes por uma plano
não contratado, a promovente pleiteia a declaração de que o plano contratado foi o VBL
(voz e banda larga), com os valores contantes na proposta de fl.20, além de condenar a
empresa no pagamento de danos morais.

Em sede de contestação, a promovida informou que, de fato, a
cobrança exorbitante ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2008, não havendo
dúvidas a respeito da cobrança indevida de valores e da cobrança por plano diverso do
que foi contratado. Segue a conclusão da empresa acerca da reclamação da autora:

“Valor ajustado: - 1813,34. Data prorrogada: 22/10/2008. (…) Ações
tomadas:  Informei ao cliente que realmente a fatura estava incorreta.
Cliente vai pagar o valor do plano pois não utilizou a mais que ele.
Ajustei, prorroguei e enviei o e-mail deste.”  

Neste  sentido,  o  fato  de  a  promovida  reconhecer  a  cobrança
indevida  não  torna  o  direito  da  autora  inexigível,  porquanto,  em decorrência  dessa
cobrança,  a  empresa  suspendeu  o  fornecimento  do  serviço,  que  somente  foi
restabelecido  após  a  concessão  de  tutela  antecipada  em  favor  da  promovente  (fls.
172/173),  e,  ainda,  a promovida continuou realizando cobranças indevidas,  inclusive
lançando débito para negativação junto à SERASA, consoante documento de fl. 202,
mesmo com a impugnação dos valores. Deste modo, resta suficientemente caracterizada
a má prestação de serviço por parte da empresa promovida.

Não cabe à apelante Claro S/A (Embratel) afirmar que o plano
VBL não mais existe, porquanto desde a concessão da tutela antecipada, em 18/03/2009,
que foi determinado à promovida restabelecer o plano contratado pela autora, de modo
que a sentença apenas manteve, de forma definitiva, o que já foi estabelecido em 2009,
ou seja, deve a empresa manter o plano vigente com a promovente desde 2009. 

Em face do defeito na prestação do serviço, nos termos do art.
14 do  CDC,  a  responsabilidade  do fornecedor  do  serviço  é  objetiva,  sendo devida,
portanto, a indenização por danos morais. 

Art.  14.  O fornecedor  de serviços  responde,  independentemente  da
existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores  por  defeitos  relativos  à  prestação  dos  serviços,  bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS,  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  E  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA TUTELA.
Serviço  de  telefonia  defeituoso.  Sentença  de  parcial  procedência.
Recurso da concessionária de telefonia requerida. Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Pleito de afastamento do dever de
indenizar  ao  argumento  de  não  ter  cometido  qualquer  ato  ilícito.
Insubsistência.  Serviço  telefônico  instalado na  residência  da  autora
que funcionou por apenas um mês.  Serviço de internet que sequer
foi  fornecido.  Ademais,  cobrança  em  duplicidade  de  serviços
incluídos no pacote contratado pela autora. Falha na prestação do



serviço evidenciada. Responsabilidade civil objetiva.  Alegação de
falta de prova do abalo moral. Insubsistência. Interrupção indevida
dos serviços de telefonia e internet. Serviço essencial utilizado como
forma de relacionamento das pessoas (tanto no âmbito pessoal como
profissional). Dever de indenizar mantido. Pleito de afastamento da
devolução em dobro dos valores pagos pela autora. Impossibilidade.
Serviços cobrados em duplicidade na fatura telefônica. Ausência de
prova  de  engano justificável.  Repetição  do  indébito  que  se  impõe.
Exegese  do  artigo  42  do  código  consumerista.  (...)  (TJSC;  AC
0300723-72.2014.8.24.0078;  Urussanga;  Sexta  Câmara  de  Direito
Civil; Relª Desª Denise Volpato; DJSC 31/03/2017; Pag. 135) 

Comprovado o ato ilícito, em relação aos danos morais, suscita
a apelante (Claro S/A/Embratel) a necessidade de redução. Em contrapartida, a autora,
no recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor.

In  casu,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  vêm  reiterando
entendimento de que a indenização decorrente de dano moral não pode constituir para o
causador  do  dano  um  desfalque  em  seu  patrimônio,  tampouco  para  o  lesado,  um
enriquecimento sem causa. Nos casos em que fica a seu critério a fixação do quantum, o
juiz  deve  se  pautar  nos  princípios  da razoabilidade  e  proporcionalidade,  bem como
considerar os diversos fatores que envolveram o ato lesivo e o dano dele resultante, em
especial, a duração, intensidade, gravidade e repercussão da ofensa, as causas que deram
origem à lesão, a intenção do agente e a sua condição sócioeconômica.

Destarte, em relação ao valor fixado pelo magistrado a quo a tí-
tulo de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se suficiente ao
dano experimentado pela promovente e atende ao caráter pedagógico da reparação de
ordem moral, considerando o caso concreto.

Ante  o  exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E
AO RECURSO ADESIVO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  a  Exma.  Desa.  Maria  das
Graças Morais Guedes (Presidente). Presentes no julgamento, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa  (juiz  convocado  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides)  (Relator)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Espínola, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

   João Batista Barbosa 
Juiz convocado/RELATOR





ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0002236-30.2009.815.2001 — 8ª Vara Cível
da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos pela
Claro S/A e por Efetiva Administradora de Condomínios Ltda, respectivamente,
contra a sentença de fls. 207/2011, proferida pela Juíza a quo que, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c danos morais, julgou procedente o pedido para declarar que o
plano contratado é o VBL e condenar a promovida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor d R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Claro S/A apresentou apelação às fls. 230/241, suscitando a
inocorrência  de  ato  ilícito  e,  portanto,  inexistente  o  dever  de  indenizar.  Pleiteou,
alternativamente a redução do quantum indenizatório. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 289/293.

Recurso  adesivo  interposto  pela  autora,  no  qual  pleiteia  a
majoração da indenização por danos morais (fls. 284/288).

Contrarrazões  às  fls.  296/303,  pugnando pela  manutenção  do
decisum.

A Procuradoria  de Justiça,  no parecer  de fls.  310/312 opinou
pelo conhecimento e regular processamento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 09 de maio de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                   Relator
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